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Związek Harcerstwa Polskiego        Sierpc, 04 listopada 2015 r. 
Komendant Hufca ZHP Sierpc          
im. Janusza Korczaka 
 

Rozkaz L.9/2015 
 

Druhny i Druhowie ! 
 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim instruktorom za uczestnictwo w XII Zjeździe Hufca. 
Pełen obaw, w poczuciu odpowiedzialności i troski o wspólnotę hufcową, podjąłem decyzję  
o ponownym kandydowaniu na funkcję komendanta hufca. Czuję ogromną satysfakcję, że zjazd 
jednomyślnie powierzył mi pełnienie tej funkcji. Jest to dla mnie ogromny mandat zaufania ale 
jednocześnie  obowiązek. Mam nadzieję, że instruktorzy hufca nie pozostaną obojętni na potrzeby 
naszej wspólnoty i aktywnie zaangażują się w służbę dla dobra zuchów i harcerzy. 

Za nami dni zadumy i wspomnień o naszych bliskich zmarłych. Była to również okazja do 
zapalenia symbolicznego ognia instruktorom, którzy odeszli na wieczną wartę. 
 Przed nami, 97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Niech obecność zuchów i harcerzy, 
będzie okazją do lekcji historii, patriotyzmu i odpowiedzialności za ojczyznę. 
 

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 10/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 
Podaję do wiadomości: 
  
2.3.1. W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca:  

 Sierpc:  
1. hm. Zbigniew MACIEJEWSKI – przewodniczący  
2. hm. Krystyna ULICKA – wiceprzewodnicząca  
3. hm. Irena KWIATKOWSKA - sekretarz  

2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:  

 Sierpc:  
1. hm. Sławomir SZAŁKUCKI – komendant  
2. hm. Jadwiga LISICKA - skarbnik, zastępca komendanta ds. finansowych  

i kwatermistrzowskich  
3. phm. Iwona BOGDAŃSKA - zastępca komendanta ds. programowych  
4. pwd. Anna BEDNARSKA - członkini komendy ds. pracy z kadrą  
5. phm. Jolanta WIŚNIEWSKA – członkini komendy ds. organizacyjnych, szef Biura 

 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka jest współorganizatorem uroczystości religijno-
patriotyczne z okazji 97. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, które odbędą się w dniu 11 
listopada 2015 roku. 
Podaję przydział zadań: 
- chorąży - dh. Maciej Skwierawski - 3 SGDH, odp. dh. Karolina Dądalska 
- poczet sztandarowy Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka - 11 DSH - odp. hm. Katarzyna 
Kordulasińska, 
- poczet sztandarowy AK - 3 SGDH, odp. - dh. Karolina Dądalska 
- dary podczas mszy św. - 4 GZ, 11 DSH - odp. hm. Małgorzata Sajewska , 
- modlitwa wiernych - phm. Agata Urbańska, 1 DH, 
- warty przy pomniku katyńskim od godz. 11.10 do końca uroczystości - 11 DSH, 3 SGDH, 1 DH 
Zbiórka pocztów sztandarowych w dniu uroczystości w biurze hufca o godz. 9.15 - odp. phm. 
Jolanta Wiśniewska. Poczty sztandarowe wraz z rezerwą. 
 
Harcerski mundur piękną kartą wpisuje się w historię odzyskania niepodległości, nasza aktywna 
obecność niech będzie na to dowodem. Liczę na odpowiedzialną postawę. 
 
1.2.2. Podaję do wiadomości harmonogram dyżurów w biurze hufca. 

 hm. Sławomir Szałkucki – środa, piątek w godz. 8.00-11.00,  

 hm. Jadwiga Lisicka – poniedziałek  w godz. 10.00 – 16.20; środa w godz. 9.00 – 15.00; 

 phm. Jolanta Wiśniewska – poniedziałek w godz. 14.00 – 16.20; 
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1.2.3.Podaję do wiadomości, że uaktywniona została strona hufca na portalu Facebook. Jej adres 
to: www.facebook.com/zhpsierpc/. Link jest również na stronie hufca www.sierpc.zhp.pl  

Zachęcam do umieszczania na stronie zdjęć i relacji z aktywności drużyn i gromad hufca, jest to 
okazja do promowania swojego środowiska a jednocześnie naszego hufca. Warto aby naszą pracę 
widziało szersze grono odbiorców.  
 

2.  Hufiec 
2.1. Mianowania  w komendzie hufca 
2.2.3 Mianuję z  dniem 4 listopada 2015 r. następujące druhny na członków Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich: 
- hm. Dorota Cendrowska – przewodnicząca 
- hm. Grażyna Krawczyńska – zastępca przewodniczącej 
- hm. Katarzyna Kordulasińska – sekretarz 
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1. Udzielam pochwały dh. Karolinie Dądalskiej i harcerzom z  3 SGDH „Semper Magna”, którzy 
pełnili służbę porządkową przy sierpeckich cmentarzach w dniu 1 listopada 2015 r. 
 
 
 

Czuwaj! 
/-/ hm. Sławomir Szałkucki 

http://www.facebook.com/zhpsierpc/
http://www.sierpc.zhp.pl/

